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A divulgação científica no universo 
digital: o protagonismo dos portais, 

blogs e mídias sociais

Wilson da Costa Bueno

Introdução

A adesão intensa e acelerada dos brasileiros às mídias sociais se constitui 
em fato inconteste, respaldado por pesquisas recorrentes realizadas no Brasil e no 
exterior.

Reportagem de Taysa Coelho (2018), publicada para a Techtudo, cita da-
dos de um relatório elaborado pela We Are Social e a plataforma Hootsuite, 
comprovando que o brasileiro, em 2017, passava mais de nove horas diárias na 
internet, das quais um terço delas dedicado às mídias sociais, produzindo, curtin-
do, compartilhando e comentando informações. Estes dados são signifi cativos, 
embora a meu ver superestimados, e colocam o Brasil entre os três primeiros do 
ranking, rivalizando com fi lipinos e tailandeses. Em nosso país, segundo o mes-
mo estudo, 66% das pessoas – quase 140 milhões – têm acesso à internet e 57% 
delas – cerca de 120 milhões – se comunicam pelas mídias sociais.

Se aceitarmos os resultados da “Pesquisa Brasileira de Mídia 2016 – Há-
bitos de Consumo de Mídia pela População Brasileira”, realizada pelo Ibope e 
divulgada em março de 2017 pela Secretaria de Comunicação Social do Governo 
brasileiro, com dados referentes a 2016, concluiremos que a internet também 
representa a fonte de informação preferida para 26% dos brasileiros, superada 
ainda pela TV, citada por 63% dos entrevistados, mas bastante à frente do rádio e 
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do jornal, com respectivamente 7% e 3% das menções. O mesmo levantamento 
indica que o Facebook é a principal fonte da web utilizada pelo brasileiro para 
obter informações sobre o que acontece por aqui, mas não é possível ignorar a 
força do YouTube especialmente junto aos segmentos mais jovens. (TV..., 2017)

Embora exista divergência entre as estatísticas sobre acesso e uso das mí-
dias digitais, como se pode depreender pelas inúmeras pesquisas realizadas com 
esse foco, é importante salientar que, em todas elas, fi ca patente a adesão dos 
brasileiros à internet e, em particular, às mídias sociais, e a sua importância como 
recurso para a obtenção de informações.

Quando se examina a divulgação científi ca no universo digital, objeto deste 
texto, é fácil perceber o papel de destaque desempenhado pela web e pelas mídias 
sociais como fontes utilizadas para a comunicação da ciência, sobretudo a partir 
da atuação dos centros produtores de C&T&I (ciência, tecnologia e inovação) 
no Brasil e dos periódicos de informação especializada e acadêmico-científi cos, 
hoje, em sua quase totalidade, disponíveis em versão online. Merece menção so-
bretudo o conjunto formidável de blogs que privilegiam a divulgação científi ca, 
sob a responsabilidade de jornalistas ou mesmo de pesquisadores ou professores 
de ciências, especialmente nas áreas de ciências da saúde (medicina e biologia), 
física e química. Um número considerável de universidades, institutos e empresas 
de pesquisa mantêm espaço regular, atualizado, nas mídias sociais – em especial 
Facebook, Instagram, Twitter e YouTube – e boa parte dessas instituições faz 
circular também newsletters com o objetivo de divulgar pesquisas em andamento 
e concluídas. Estes recursos destinam-se também a jornalistas e veículos de infor-
mação e têm conseguido gerar pautas sobre temas de C&T&I.

Destaca-se, ainda, a contribuição dos programas de pós-graduação existen-
tes no Brasil e que, por exigência da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes), são obrigados a manter espaços regulares sobre as 
dissertações e teses defendidas, inclusive com a disponibilização dos trabalhos 
integrais para download gratuito. O Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científi co e Tecnológico (CNPq), na Plataforma Lattes, na qual os pesquisadores 
mantêm atualizados os seus currículos, há poucos anos, incluiu também uma aba 
específi ca para a indicação das produções que promovem a divulgação científi ca.

A análise, portanto, da divulgação científi ca brasileira contemporânea pas-
sa, obrigatoriamente, por estas novas mídias ou recursos, mas é fundamental que 
se levem em conta os conceitos e processos que identifi cam a difusão da ciência.

Como temos apontado em inúmeros outros trabalhos,1 é imperioso dis-
tinguir a divulgação científi ca da comunicação científi ca porque elas atendem a 

1 Ver, por exemplo, “Comunicação científi ca e divulgação científi ca: aproximações e rupturas con-
ceituais”. (BUENO, 2010)
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específi cos processos de produção e recepção, destinando-se a públicos necessa-
riamente distintos. Muitas vezes, no universo digital, não encontramos obrigato-
riamente esforços de divulgação científi ca, mas apenas exemplos de comunicação 
científi ca, ou seja, material especializado, que incorpora o discurso científi co, 
produzido por pesquisadores ou cientistas, que se vale de canais também especia-
lizados – em especial periódicos científi cos – e que tem como público preferen-
cial os especialistas. É certo que encontramos inclusive material com este perfi l 
nas mídias sociais ou nos espaços virtuais de maneira geral mas, embora ele esteja 
lá, difi cilmente será consumido com facilidade – em virtude de seu discurso refi -
nado, comprometido com o jargão científi co por pessoas não iniciadas em ciên-
cia. Este é o caso, por exemplo, dos periódicos científi cos online ou mesmo das 
dissertações e teses disponíveis gratuitamente na web porque essas fontes, ainda 
que acessíveis a qualquer pessoa, não foram concebidas tendo em vista públicos 
com formação precária ou insufi ciente no campo das ciências.

Embora não seja escopo deste texto discutir essas diferenças, devemos dei-
xar clara a distinção básica entre comunicação científi ca e divulgação científi ca. 

A divulgação científi ca, que tem o jornalismo científi co como um caso par-
ticular, transita fora dos canais tradicionais da comunicação científi ca, pode ou 
não ser produzida pelos pesquisadores ou cientistas, incorpora uma linguagem ou 
discurso acessível para seu público principal: o cidadão comum, o não especialista.

Neste texto, estaremos nos reportando exclusivamente à divulgação cientí-
fi ca no universo digital, concentrando nossa atenção no processo de populariza-
ção da ciência que se utiliza dos sites ou portais, dos blogs e das mídias sociais em 
geral, com o objetivo de apresentar algumas experiências, e, sobretudo, de apre-
sentar e debater boas práticas de divulgação nesse ambiente virtual. Os periódi-
cos científi cos online e os trabalhos produzidos nos programas de pós-graduação 
não serão, portanto, aqui considerados porque, pelos motivos acima expostos, 
constituem exemplos concretos de comunicação científi ca e não de divulgação 
científi ca.

A ciência nos sites ou portais

É possível afi rmar, com confi ança, que todos os centros produtores de co-
nhecimento – institutos, universidades, laboratórios e empresas de pesquisa – 
dispõem, atualmente, de sites ou portais destinados à divulgação dos resultados 
de pesquisa, muitos deles, com a indicação mais ou menos detalhada dos grupos 
e linhas de pesquisa e dos projetos em andamento ou concluídos. Essa observa-
ção se estende também às agências de fomento, em especial as chamadas Funda-
ções de Amparo à Pesquisa (Fapes), existentes na maioria dos estados brasileiros 
e aos veículos de informação geral e especializada.
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Presentes na internet há um bom tempo, estes espaços virtuais têm pres-
tado inestimável contribuição à divulgação científi ca, democratizando o acesso a 
pesquisas realizadas por essas instituições e, quase sempre, favorecendo e estimu-
lando o contato com os pesquisadores. Muitos desses portais incluem salas de im-
prensa, com o objetivo de promover a interação com os profi ssionais de impren-
sa, publicam notícias/reportagens elaboradas pela assessoria ou coordenadoria de 
comunicação e, em alguns casos, disponibilizam vídeos de divulgação científi ca.

Há diferenças sensíveis entre o esforço de divulgação científi ca realizado 
por estas instituições em termos de recursos e intensidade e podemos, de imedia-
to, apontar algumas delas. 

No portal das universidades, com raras exceções, a divulgação da pesquisa 
não é prioridade e é razoável admitir que o ensino e a extensão têm recebido 
maior atenção do que os resultados da investigação e que, em muitos casos, so-
bretudo em universidades privadas, a divulgação científi ca ocupa papel secundá-
rio, quase inexistente. 

A pesquisa realizada em 2014 junto aos portais de quatro universidades do 
sul do país, duas privadas e duas públicas, chegou a uma conclusão surpreenden-
te: duas delas, uma pública e outra privada, não traziam, no período analisado, 
qualquer relato de pesquisa, concentrando sua divulgação em temas relaciona-
dos ao ensino, à extensão ou basicamente administrativos, ainda que existissem, 
nestas instituições, estruturas profi ssionalizadas de comunicação, incluindo jor-
nalistas. Essa lacuna na divulgação evidentemente repercutia na visibilidade do 
esforço de pesquisa realizada pelas universidades, visto que, com exceção de uma 
delas, não havia menção à publicação de notícias/reportagens pela imprensa, seja 
ela local, regional ou nacional. 

A precariedade deste esforço de divulgação científi ca pode ser justifi cada 
por um dos dois seguintes motivos:

1) há reduzida ou mesmo nenhuma articulação entre os respon-
sáveis pelos portais e as instâncias de pesquisa na universidade, de 
tal modo que as informações sobre as pesquisas desenvolvidas in-
ternamente não estão disponíveis para veiculação; 2) não há uma 
cultura de divulgação da pesquisa nas universidades, o que pode ser 
percebido em algumas das universidades pesquisadas, já que não 
incluem a democratização do conhecimento como uma de suas 
funções prioritárias. (BUENO, 2014, p. 14)

Observa-se, com bastante frequência, a falta de diálogo entre a estrutura 
de comunicação das universidades e os grupos de pesquisa ou pesquisadores em 
particular, de tal modo que as informações sobre os relatos de pesquisa não estão 
disponíveis para publicação, certamente porque falta uma política de comunicação 
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que contemple a divulgação da pesquisa como ação a ser desenvolvida. Em boa 
parte dos casos, o esforço do pesquisador está presente em seu currículo Lattes, mas 
não é capitalizado pela área de comunicação das universidades de modo a torná-lo 
visível para a sociedade. 

Além disso, a ausência de uma cultura de divulgação é muitas vezes jus-
tifi cada pelo acúmulo de tarefas dos produtores de ciência – pesquisadores, do-
centes, alunos de pós-graduação – e pelo não reconhecimento da importância de 
prestar contas à sociedade sobre os investimentos realizados para a conse cução 
desse objetivo (produzir C&T&I). 

Muitos pesquisadores costumam confessar a sua desconfi ança ou desapon-
tamento em relação à divulgação científi ca feita pelos meios de comunicação de 
massa, o que pode ser aceito apenas em parte porque há jornalistas competentes, 
sobretudo nos grandes centros, exercendo essa tarefa. A capacitação dos jorna-
listas que cobrem ciência tem crescido bastante e há dezenas de profi ssionais de 
imprensa nesse campo com mestrado e doutorado feitos em programas de pós-
graduação das nossas principais universidades e trânsito importante na comuni-
dade científi ca.

No caso da divulgação pelos portais da universidade, esta desconfi ança deve-
ria ser menor visto que, por se tratarem de colegas que trabalham na mesma insti-
tuição, a parceria para a publicação dos resultados de pesquisa deveria ser incenti-
vada, o que, na prática, contribuiria para legitimar o papel da universidade como 
produtora de conhecimento e vínculo com as demandas e as necessidades do país.

Felizmente, há alguns bons exemplos que devem ser mencionados, como 
as universidades estaduais paulistas – Universidade de São Paulo (USP), Uni-
versidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho (UNESP) – e algumas universidades federais que, de há 
muito, já se deram conta da importância da divulgação da pesquisa científi ca, in-
clusive para subsidiar ações junto à área parlamentar e ao setor produtivo visando 
a obtenção de recursos para manutenção dos grupos e projetos de pesquisa.

O Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor) da Unicamp, 
em parceria com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), 
edita a revista eletrônica de jornalismo científi co intitulada ComCiência, funda-
mental para os interessados nessa área e que tem, ao longo de tempo, produzido 
inclusive dossiês sobre divulgação científi ca, como o publicado em abril de 2018, 
com material valioso para os estudiosos e interessados nessa área.2

A situação é um pouco melhor nos laboratórios, empresas e institutos de 
pesquisa e há exemplos importantes que devem ser mencionados, como a Empresa 

2 O sumário deste dossiê sobre divulgação científi ca pode ser consultado no seguinte endereço eletrônico: 
<http://www.comciencia.br/clique-aqui-para-ler-todo-conteudo-do-dossie-especial-divulgacao-cientifi ca/>.
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Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), dentre outros. A Embrapa conta com mais de uma centena de jornalistas 
em sua estrutura de comunicação, uma boa parte delas com mestrado, doutorado 
ou pelo menos cursos de especialização, o que lhe garante enorme visibilidade na 
mídia brasileira, com centenas de notícias/reportagens publicadas mensalmente. 
A Fiocruz realiza um esforço esplêndido e competente de divulgação científi ca, 
mantém um mestrado em divulgação da ciência, tecnologia e saúde, desenvolve, 
por intermédio do Museu da Vida, um número formidável de atividades de divul-
gação e conta com o Núcleo de Estudos da Divulgação Científi ca, com projetos e 
publicações de grande importância.3 Ele é responsável pelo informativo eletrônico 
Ciência & Sociedade e pela coordenação da Rede Ibero-americana de Monitora-
mento e Capacitação em Jornalismo Científi co e traz material amplo e qualifi cado 
sobre divulgação científi ca e jornalismo científi co.

As fundações de amparo à pesquisa, algumas desde longa data e outras 
mais recentemente, têm dado espaço não apenas para a divulgação das pesquisas 
que fi nanciam, mas mantido projetos para capacitação e incentivo à divulgação 
científi ca – cursos, concursos, debates –, como é o caso da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), exemplo emblemático de reconhe-
cimento da importância do processo de popularização da ciência. A Fapesp, em 
2018, estabeleceu parceria com a Folha de S. Paulo para a realização do projeto 
Ciência Aberta, com a exibição ao vivo de um programa de debates sobre te-
mas atuais e relevantes C&T&I e a publicação de pesquisas patrocinadas pela 
Fundação no jornal em sua versão impressa e online. A Fapesp mantém também 
uma revista de divulgação científi ca – Revista Pesquisa Fapesp – e uma agência de 
notícias que provê material generoso sobre a pesquisa realizada prioritariamente 
no estado de São Paulo sob os auspícios da fundação.

O projeto Minas Faz Ciência, criado em 1998, com a edição da revista 
Minas Faz Ciência e ampliado, posteriormente, para outras ações, como a produ-
ção de vídeos, podcasts, programas, ciclo de palestras e um blog, merece menção 
especial pela contribuição inestimável para a divulgação da ciência, com a parti-
cipação competente da Assessoria de Comunicação da Fundação.4

Blogs sobre ciência

Os blogs voltados para a divulgação científi ca têm se multiplicado no Brasil 
e no mundo e apresentam características distintivas de outras formas de difusão 

3 É possível aquilatar o trabalho valioso da Fundação Oswaldo Cruz/ Museu da Vida pelo endereço eletrônico: 
<http://www.museudavida.fi ocruz.br/index.php/divulgacao-cientifi ca>.

4 Disponível em: <http://www.fapemig.br/minas-faz-ciencia>.
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da ciência, como a interação, a produção colaborativa e o protagonismo do divul-
gador. Simplifi cadamente, podemos perceber dois perfi s básicos de autoria dos 
blogs: os próprios pesquisadores ou cientistas e os jornalistas que escrevem sobre 
ciência, denominados jornalistas científi cos.

Os cientistas blogueiros comunicam-se diretamente com o cidadão co-
mum, conseguindo, dessa forma, produzir conteúdos sem a participação direta 
dos veículos de comunicação ou dos jornalistas, como acontece no caso de notí-
cias ou reportagens veiculadas pela mídia. Muitos, no entanto, mantêm vínculo 
com os meios de comunicação de massa pelo fato de utilizarem as suas plata-
formas de divulgação para hospedagem dos seus blogs. Essa condição permite 
um intercâmbio de prestígio: os veículos garantem aos cientistas blogueiros um 
espaço privilegiado para sua divulgação, já que têm uma audiência cativa e estes 
contribuem para qualifi car a cobertura dos veículos, com seu conhecimento es-
pecializado em uma área específi ca. O cientista blogueiro fi ca mais próximo do 
seu público, interage com ele e, com isso, adapta o seu discurso para ser acessível 
ao cidadão comum e aumenta a sensibilidade no momento de escolher o tema 
ou foco para os seus posts no blog.

Para Natália Flores (2013, p. 94), o cientista que mantém um blog liberta-
se do seu isolamento e dialoga com a sociedade: 

A utilização de espaços de autopublicação na internet para publica-
ção modifi ca o próprio perfi l deste cientista, o qual passa de um in-
divíduo isolado em seu laboratório para um indivíduo que convive 
com seus pares e com o público e que pode vir a construir conteú-
dos e pesquisas de maneira colaborativa com outros atores. É nesse 
sentido que podemos pensar a proliferação dos blogs de ciência 
como a emergência de uma nova cultura de divulgação científi ca 
baseada no compartilhamento e na participação.

Os blogs favorecem também, como esclarece Natália Flores, a libertação 
do pesquisador da vigilância normativa do sistema de produção da ciência, per-
mitindo que ele assuma a informalidade na sua comunicação e que, em muitos 
casos, também exerça o seu espírito crítico, inclusive em relação aos seus pares e 
ao dogmatismo científi co:

[...] os blogs de ciência servem também como espaços de liberdade 
aos pesquisadores, à parte da academia, da objetividade do discur-
so científi co e das regras do campo científi co. Nestes espaços, os 
cientistas blogueiros se eximem da responsabilidade de lidar com 
sistemas de avaliação, relatórios e a lógica do publish or perish da 
prática científi ca. As escolhas do que e de como publicar partem 
do blogueiro, o qual tem total liberdade para postar suas opiniões 
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e impressões. Em alguns casos, os cientistas blogueiros postam crí-
ticas ao funcionamento do sistema científi co, textos que raramente 
encontrariam espaço em relatórios e artigos científi cos. (FLORES, 
2013, p. 94-95, grifos do autor)

A autora acrescenta com lucidez:

Como meio de estimular desejos de autonomia e competência, os 
blogs de ciência podem representar uma retomada da espirituali-
dade negada pelo discurso científi co tradicional ao constituírem-se 
como canais genuínos de expressão das subjetividades do sujeito 
cientista. Os espaços de autopublicação aparecem como espaços 
alternativos para produção de modos de ser e discursos distintos do 
discurso hegemônico da prática científi ca objetivante. (FLORES, 
2013, p. 97-98)

No caso dos jornalistas blogueiros, a situação é um pouco diversa por-
que, na prática, os profi ssionais de imprensa dominam o discurso que tornam os 
textos e os conceitos mais acessíveis para os leitores e, pela própria inserção no 
universo jornalístico, buscam temas e focos que estão comprometidos com os 
critérios gerais de noticiabilidade, particularmente a atualidade, o vínculo com 
os interesses da audiência etc.

É importante ressaltar uma realidade que existe no mundo da blogosfera 
da ciência: o coletivo ou a rede de blogs inseridos em uma mesma plataforma, 
cujo exemplo emblemático é o Science Blogs,5 particularmente o Science Blogs 
Brasil,6 hoje integrado por mais de 40 blogs dedicados à divulgação da ciência.

O Science Blogs se constitui na maior rede de blogs de ciência em todo o 
mundo, lançada em 2006 e que reúne centenas destes espaços virtuais compro-
metidos com o debate de temas relevantes “de forma aberta e inspiradora” e a 
redução do analfabetismo científi co. (SCIENCEBLOGS BRASIL, 2008)

Um número considerável de centros produtores de C&T&I, como os já 
mencionados anteriormente – institutos, empresas de pesquisa, universidades etc –, 
também mantêm blogs ativos e prestam serviço relevante para a democratização 
do conhecimento, extrapolando os limites tradicionais da comunidade científi ca.

Além dos pesquisadores, cientistas e jornalistas, professores do ensino mé-
dio e superior têm criado blogs, com ampla participação dos seus alunos, po-
tencializando novos recursos e relacionamentos que qualifi cam o processo de 
ensino-aprendizagem. Embora nem todos esses blogs representem efetivamente, 
em sua plenitude, espaços de divulgação da ciência, como os produzidos por os 

5 Disponível em: <www.scienceblogs.com>.
6 Disponível em: <www.scienceblogs.com.br>.
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blogueiros cientistas e os blogueiros jornalistas, certamente aproximam os alunos 
da ciência e podem despertar vocações. Estes blogs que têm como objetivo o en-
sino de ciências, denominados edublogs, segundo Oliveira (2005 apud MAIA; 
MENDONÇA; STRUCHINER, 2007, p. 5), desempenham um papel impor-
tante no universo educacional:

[...] as principais vantagens do uso dos edublogs são: (a) Professor 
no papel de mediador na produção do conhecimento; (b) Incen-
tivo da criatividade através da escrita livre; (c) Incentivo à autoria 
e à co-autoria; (d) Incentivo da colaboração através da escrita e 
compartilhamento de informações; (e) Desenvolvimento do pen-
samento crítico e capacidade argumentativa; (f ) Exploração dos 
recursos hipertexto de forma ilimitada; (g) Incentivo aprendizagem 
extra-classe; (h) Desenvolvimento das habilidades de pesquisa e se-
leção de informações; (i) Potencialização das possibilidades de ensi-
no-aprendizagem; (j) Aumento da interação entre os participantes 
do processo de ensino-aprendizagem.

A ciência no Face, Twitter e outras mídias sociais

A divulgação da ciência, tecnologia e inovação ganhou também as mídias 
sociais, seja pela ação direta dos pesquisadores ou jornalistas, seja pela consolida-
ção destes espaços de interação por parte dos centros produtores de conhecimen-
to. A maioria das universidades, laboratórios, empresas e institutos de pesquisa 
e mesmo empresas privadas que desenvolvem C&T&I já dispõe de páginas as 
mídias sociais, incluindo presença ativa no Facebook, Twitter, Instagram e canais 
de vídeo no YouTube, dentre outras alternativas.

Os posts, informações e vídeos são geralmente compartilhados e, com isso, 
ampliam o seu alcance, fugindo à audiência seleta dos veículos tradicionais de 
divulgação da ciência, como os jornais, as revistas e os programas de rádio e 
TV. Leitores não habituais de ciência acabam tomando contato com pesquisas 
realizadas no Brasil e no exterior e, pela dinâmica própria das mídias sociais, 
conseguem interagir com os pesquisadores e os centros de produção de C&T&I.

Como explicam Barbosa e Sousa (2017, p. 288)

Ainda que apresente o conteúdo fragmentado e com mais força nas 
postagens relacionadas a entretenimento, esse meio se mostra uma 
potencial ferramenta para contribuir com o escasso espaço desti-
nado a divulgação cientifi ca em espaços tradicionais da imprensa, 
como jornais e revistas impressas e televisão. 

Estas novas possibilidades criadas pelo crescimento da comunicação digital 
não signifi cam, no entanto, que a tarefa de divulgar ciência não tenha que superar 
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os desafi os tradicionais, como a adequação do discurso especializado de modo a 
torna-lo acessível aos não iniciados em ciências e mesmo a escolha de temas ou 
focos que possam interessar a audiência, sobretudo porque, na sociedade digital, a 
carga de informações à disposição dos cidadãos é gigantesca e há uma concorrência 
acirrada pela disputa da atenção. Para que a interação e a participação dos inter-
nautas ocorram como recompensa deste esforço, é indispensável levar em conta 
o perfi l do público e seu nível de conhecimento do campo para tornar palatáveis 
informações – conceitos, processos etc – que normalmente não lhe são familiares. 

Barbosa e Sousa (2017, p. 288) advertem:

Para a geração de informações nessa plataforma, é portanto, funda-
mental a aplicação adequada da textualização científi ca (transposi-
ção da linguagem científi ca para linguagem coloquial) e sistemati-
zação das divulgações por meio de hiperens por meio das assessorias 
de imprensa de instituições de pesquisa e universidades, que são os 
celeiros de pesquisas e centros que reúnem os especialistas. 

Desse modo, tanto para os profi ssionais da área quanto para cientis-
tas essa rede social é o ponto de partida com o objetivo de ampliar 
a divulgação. A interatividade promovida por meio de curtidas e 
compartilhamentos poderá impulsionar a difusão de informações, 
dados, anúncios e resultados de pesquisas nas redes sociais com o 
uso das ferramentas multimidiáticas que estão à disposição. 

Há inúmeros exemplos bem sucedidos de divulgação científi ca pelas mídias 
sociais e estudiosos destas novas alternativas têm, com frequência, nos últimos dez 
anos, destacado alguns destes casos. Talyta Singer (2015) descreveu e analisou com 
detalhes a experiência da bióloga britânica Elise Andrew que criou, em 2012, a 
página I Fucking Love Science para divulgar informações, fotos curiosas e inclusi-
ve quadrinhos e memes de conteúdo científi co, conseguindo, em três anos, atrair 
cerca de 20 milhões de fãs. Logo depois criou também um perfi l de Twitter e um 
canal no YouTube, reunindo nos dois casos, centenas de milhares de seguidores.

O sucesso de Elise Andrew acabou chamando a atenção da grande impren-
sa e de especialistas e, ao mesmo tempo em que obteve maior repercussão do seu 
trabalho, não se livrou das críticas sobretudo pela imprecisão das informações 
e pelo esforço considerado inadequado de atrair a atenção pelo uso de títulos e 
chamadas espetaculares. Talvez ela tenha ignorado o fato de que a comunidade 
científi ca costuma ser conservadora e certos recursos ou abusos de linguagem ou 
edição geralmente a incomodam, o que faz sentido porque as informações, os 
conceitos, os processos em ciência, tecnologia e inovação não podem ser tratados 
de forma descuidada, apelativa, com o objetivo principal de chamar a atenção em 
detrimento da qualidade e do rigor científi co.
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A divulgação científi ca tem sido contemplada com um número crescente 
páginas no Facebook, sendo que algumas foram criadas para tratar especifi ca-
mente do próprio processo de divulgação científi ca, como o grupo fechado de 
Divulgação científi ca & Popularização da ciência7 que, no fi nal de abril de 2018, 
tinha quase 17 mil membros. Na apresentação do grupo está explícita a sua in-
tenção:

Este grupo aberto visa integrar cordialmente pessoas que de uma 
forma ou de outra se interessam pela ciência ou realizam ações vol-
tadas a divulgação científi ca e popularização da ciência. Ou seja, 
pessoas que desenvolvam ou se interessem por atividades relaciona-
das a difusão do conhecimento científi co ao público não especia-
lizado. (DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA & POPULARIZAÇÃO 
DA CIÊNCIA, 2018)

Outro exemplo que merece ser mencionado é o Grupo de Pesquisa Co-
municação, Divulgação Científi ca, Saúde e Meio Ambiente (2018), mais restrito 
porque tem como objetivo não a divulgação da ciência propriamente dita mas 
“reunir pesquisadores e estudantes interessados em discutir, a partir de diferentes 
perspectivas teóricas e metodológicas, as práticas sociais da Comunicação relacio-
nadas às ciências, saúde, tecnologias e meio ambiente”.

O espaço deste texto seria insufi ciente para enumerar páginas do Face-
book, perfi s do Twitter ou canais do YouTube dedicados à divulgação científi ca, 
mas é possível recuperar boas indicações pelos sistemas de busca, como o Google, 
ou mesmo a partir dos sistemas específi cos existentes para cada uma destas mídias 
sociais. Não poderia, porém, deixar de indicar a página Ciência Hoje,8 a página 
do Museu da Ciência da Fundação Oswaldo Cruz,9 da Embrapa,10 da SBPC,11 
da Fapesp12 e de veículos de divulgação científi ca, como a Scientifi c American 
Brasil,13 reconhecendo que a menção a apenas alguns destes espaços virtuais não 
resgata nem o mínimo de cases exemplares nesta área existentes no Brasil. Evi-
dentemente, se a busca fosse expandida para o resto do mundo, o número de 
exemplos seria impressionante, dada a adesão às mídias sociais como fontes para 
a divulgação da ciência, tecnologia e inovação.

7 Disponível em: <https://www.facebook.com/groups/185462898160154/>.
8 Disponível em: <https://www.facebook.com/cienciahoje>.
9 Disponível em: <https://www.facebook.com/museudavida/?rf=149124511815497>.
10 Disponível em: <https://www.facebook.com/embrapa>.
11 Disponível em: <https://www.facebook.com/SBPCnet/>.
12 Disponível em: <https://www.facebook.com/PesquisaFapesp>.
13 Disponível em: <https://www.facebook.com/sciambrasil/>.
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